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RESUMO:

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão, sobre o ensino da química na Educação Básica.
Atualmente, um dos problemas do aprendizado dessa ciência nas escolas é a dificuldade de contextualizar os
conceitos vistos nas aulas. Compreendemos que, para abordarmos essa ciência nos espaços escolares, são
necessárias práticas educativas diferenciadas. Ressaltamos que a experimentação é uma necessidade para
desenvolver o ensino de Química para que os estudantes tenham a oportunidade de se envolverem nos
processos de aprendizagem. Vale salientar que essa por si só não promove a aprendizagem. Entretanto,
consideramos que o desenvolvimento de experimentos possibilita que o educador proponha atividades tendo
como pano de fundo o engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem.
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Abstract

This article aims to present a reflexion on the teaching of chemistry in Basic Education. Currently, one of the
problems of this science learning in schools is the difficulty of contextualizing the concepts seen in class. We
understand that differentiated educational practices are needed to approach this science to school. Emphasizing
that experimentation is a necessity to develop the teaching of chemistry so that students have the opportunity to
engage in learning processes. It is noteworthy that this by itself does not promote learning. However, we believe
that the development of experiments allows the educator to propose activities having as background the
engagement of students in the learning process.
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Introdução

O conhecimento da Química nos dias atuais se faz necessário para compreensão dos diferentes fenômenos que
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ocorrem no cotidiano dos indivíduos. Infelizmente, a sociedade ainda possui uma visão distorcida dessa ciência,
desde a sua origem com os alquimistas que eram vistos como bruxos e, nos dias atuais alguns avaliam
negativamente, por conta resíduos tóxicos das indústrias que os jogam em rios sem o tratamento adequado,
ocasionando assim, danos ambientais. Podemos destacar, como exemplo, a bomba atômica que em agosto de
1945 com a explosão de duas delas, destruiu as cidades de Hiroxima e Nagasaki no Japão, dando fim a segunda
guerra mundial. E, ainda, a radioatividade em Goiânia, Goiás, no dia 13.09.1987, advinda de equipamentos
hospitalares ocasionou o acidente de grandes proporções atingindo grande parte da população com mortes e
efeitos colaterais que perduram até os dias atuais. Além de ser comum ouvir, nas ruas, nas escolas e em casa,
os estudantes afirmando que aulas de Química são entediantes, uma vez que estudam apenas fórmulas e
teorias.

É importante pontuar que de acordo com PCN, o ensino de Química deve permitir ao aluno, “[...] a compreensão
tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com
as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas” (BRASIL, 1999, p.
109). Assim, no momento que a sociedade olhar e perceber que essa ciência vem, ao longo dos tempos,
proporcionando uma elevação no nível de qualidade de vida das pessoas com a produção de remédios e
equipamentos hospitalares, a sociedade entenderá que o aumento da expectativa de vida da população brasileira
esta relacionado aos avanços da Química.

Conforme a Organização Mundial da saúde (OMS)[4], o Brasil será o sexto país do mundo com maior número de
pessoas idosas, até o ano de 2025. É expressivo o aumento da participação da população, maior de 60 anos, no
total da população. Em 1940 o índice populacional dessa faixa etária era de 4%, passou a 8,6% em 2000;
projeções recentes indicam que esse segmento populacional passará a 15% em 2020 (IBGE, 2000). E, os
números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) mostram que, em 2011, a
esperança de vida ao nascer no Brasil era de 74 anos e 29 dias - um aumento de 3 meses e 22 dias em relação a
2010, quando a expectativa de vida do brasileiro era de 73 anos e 277 dias. Desse modo, em apenas 50 anos, a
expectativa de vida dos brasileiros aumentou 25,4 anos e passou de 48 para 74 anos, segundo dados do Censo
2012 (IBGE, 2012)[5].

Torna-se, portanto, necessário que no processo de ensino de Química os professores busquem abordar os
conteúdos programáticos dessa disciplina de forma a mostrar para os educandos o lado positivo dessa ciência de
suma importância para a vida da sociedade a qual todos estão inseridos. É preponderante utilizar uma
metodologia que consiga transformar esse contexto e cumprir o seu objetivo. Para Cardoso e Colinvaux (2000,
p. 401)

o estudo da química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao homem o
desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, podendo analisar,
compreender e utilizar este conhecimento no cotidiano, tendo condições de perceber e
interferir em situações que contribuem para a deterioração de sua qualidade de vida.

Para que isso ocorra, o professor tem que ser comprometido com a transformação, não só da realidade
educacional da Química, mas sim de todas as disciplinas, conseguem com seu papel progressista trabalhar e
aceitar as diferentes opiniões, pensamentos, sempre tendo clareza e coerência no trabalho docente, de tal modo
que:

O papel de um educador conscientemente progressista é testemunhar a seus alunos,
constantemente, sua competência, amorosidade, sua clareza política, a coerência entre
o que diz e o que faz, sua tolerância, isto é, sua capacidade de conviver com os
diferentes para lutar com os antagônicos. É estimular a dúvida, a crítica, a curiosidade,
a pergunta, o gosto do risco, a aventura de criar. (FREIRE, 1995, p. 54).
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É necessário que o educador saiba abordar os temas, fazendo com que haja questionamentos por parte dos
estudantes, como também provocá-los para a curiosidade, objetivando uma criticidade nas respostas diante dos
temas trabalhados, além de

Conhecer os conteúdos a serem ensinados; Conhecer e questionar a realidade; Adquirir
conhecimentos teóricos sobre aprendizagem (...); Estabelecer relações dos conteúdos
específicos com a realidade sociocultural dos alunos; Refletir criticamente sua ação
pedagógica; Saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva;
Saber dirigir o trabalho dos alunos; Saber avaliar e utilizar a pesquisa e a inovação.
(CARVALHO & PÉREZ, 1995, p.19).

Nesse sentido é preciso refletir sobre a forma com a qual esta sendo direcionada a prática educacional nos dias
atuais, pois o que pode ser verificado é que há um número significativo de estudantes que não optam pelos
cursos de licenciatura, justificando que a carreira é desvalorizada, as condições de salários são precárias, assim é
necessário repensar a educação, pois como ressalta Freire (1980, p.117).

Somente uma outra maneira de agir e de pensar pode levar-nos a viver uma outra
educação que não seja mais o monopólio da instituição escolar e de seus professores,
mas sim uma atividade permanente, assumida por todos os membros de cada
comunidade e associada de todas as dimensões da vida cotidiana de seus membros

Nesta perspectiva, a reflexão acerca da forma do educador pensar a sua prática é fundamental para identificar o
que precisa mudar para aperfeiçoar o que estava obstaculizando a adoção de procedimentos metodológicos, pois
é no dia a dia que os professores podem desenvolver a reflexão crítica sobre a prática, pois é “pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p.17). E,

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições
em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou
professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de
sonhos capaz de ter raiva porque é capaz de amar (FREIRE, 1996, p.46).

No caso do Ensino Médio é fundamental destacar que alguns estudantes ao adentrarem a primeira série dessa
fase, muitos apresentam dificuldade em articular o conhecimento necessário para desenvolver essa etapa. Isso
nos remete à necessidade de levar em conta o conhecimento prévio das séries anteriores. O professor deve
sempre propor o diálogo entre os educados e contribuir com a ação e a reflexão dos temas para que possa dar
autonomia e confiabilidade aos educandos. Lembrando que Freire (1992, p. 155), defende que “ninguém
caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer a caminho caminhando, sem aprender a refazer, a
retocar o sonho por causa do qual a gente se pôs a caminhar”, já que segundo Freire, (1992, p.91) “não há
mudança sem sonho como não há sonho sem esperança”.

Atualmente, o educador “não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do
educando, sua curiosidade, sua insubmissão” (FREIRE, 1996, p. 26), levando em consideração uma vez estando
comprometido com a real função social de ser ponte de conhecimento, deve na construção de sua prática
docente priorizar um ensino dinâmico que provoque no estudante a curiosidade e a criticidade acerca dos
conteúdos a serem abordados em sala, para que estes não se tornem submissos na sociedade.
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Nesse sentido, podemos afirmar que é fundamental, que o professor formador desenvolva uma prática para que
o futuro professor aprenda a aprender; aprenda a pensar, a solucionar problemas, a ser crítico, criativo, a ser
autônomo, a escolher seu próprio caminho; aprenda a interagir com o outro, a se comunicar de forma efetiva
para que, com responsabilidade e consciência de sua função social, possa compreender que, no contexto escolar
e no interior dos espaços de ensino e aprendizagem, também, estão se processando várias mudanças, reflexo
das transformações sociais (TARDELI, 2003).

Dessa forma, para que ocorra uma transformação na realidade educacional é necessário que todos estejam
comprometidos com o processo educativo uma vez que as mudanças e a construção de novas práticas de ensino
são essenciais. Os educadores precisam estar prontos para ouvir e dialogar sobre todo o que foi debatido, com
intuito de proporcionar um aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica
dos cursos de licenciatura.

Destacamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do Governo Federal, que
concede bolsas a estudantes dos cursos de licenciaturas das Instituições de Ensino Superior, em parceria com
Escolas de Educação Básica da rede pública de ensino, com o objetivo de relatar a prática docente de estudantes
de licenciatura participantes do PIBID de Química, da Universidade Católica de Pernambuco, a partir da
orientação pedagógica trabalhada pela professora orientadora.

Metodologia:

Este trabalho foi desenvolvido tomando por base a compreensão de que o futuro professor, para assumir sua
posição de produtor de conhecimento docente, deve saber posicionar-se criticamente diante dos processos de
ensino, reavaliá-los e (re) elaborá-los; descobrir e estudar os procedimentos adequados a cada situação de
aprendizagem.

Os procedimentos metodológicos, adotados no processo de internalização e construção do conhecimento docente
por estudantes - pesquisadores do curso de licenciatura em Química, da Universidade Católica de Pernambuco
(UNICAP), estagiário do PIBID-UNICAP, foram trabalhados a partir do diálogo entre a professora formadora e
orientadora do curso de Química e Pedagogia da UNICAP.

A metodologia adotada compreendeu os seguintes passos: Aplicação de um questionário para oito integrantes do
PIBID de Química, após sete meses do início do projeto, com as seguintes perguntas: a) O PIBID contribui para
a sua formação docente No caso de Sim, justifique. b) As metodologias utilizadas pela professora orientadora
contribuem positivamente para sua formação docente c) Qual a importância da aplicabilidade das práticas nas
escolas conveniadas ao PIBID-UNICAP d) Você acredita que as atividades desenvolvidas nas escolas estão
contribuindo para a desmitificação do ensino da Química Se sim de que forma. e) Dentre os recursos abaixo,
qual ou quais já foram usados por você no desenvolvimento das práticas do PIBID. ( ) Datashow ( )
Computadores ( ) Atividades experimentais ( ) Jogos ( ) Palavras cruzadas; Levantamento e análise das
respostas ao desenvolvimento das atividades do PIBID na formação docente.

Resultados e discussões:

Na análise da primeira questão, identificamos que todos os estudantes responderem que o PIBID contribui de
forma significativa para a sua formação. Esse fato pode ser evidenciado na justificativa apresentada por uma
integrante do projeto, quando sublinha que

Eu aprendi como posso lecionar com responsabilidade e coerência, realizei experimentos
e sempre relacionei os mesmos com o cotidiano, para que o ensino fosse transferido de
uma forma mais fácil e entendível. Aprendi também a importância do professor planejar
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as aulas, para que este ensino seja de qualidade e que os alunos consigam entender a
disciplina com maior facilidade e que os mesmos participem da aula.

Em relação à mesma pergunta os integrantes ainda enfatizaram a importância das atividades experimentais na
construção do processo de aprendizagem, na medida em que propicia o despertar da curiosidade, o compreender
como e porque aconteceu dessa e não de outra forma a atividade que esta sendo desenvolvida. Além, de o
experimento instigar a reflexão acerca desse fenômeno, pois segundo Freire (1993 p. 40) “quando a prática é
tomada como curiosidade, então essa prática vai despertar horizontes de possibilidades. [...] Esse procedimento
faz com a que a prática se dê a uma reflexão e crítica”.

Na resposta apresentada a segunda questão, os estudantes destacaram que a professora orientadora busca
proporcionar a todos uma formação sólida e comprometida, com os ideais de uma educação mais justa e
igualitária para todos. Evidenciando que a utilização de diversos recursos facilita e promove o desenvolvimento
da prática docente de forma positiva.

A prática liberadora, portanto, defendida por Freire (2001 p.78) é

uma tarefa libertadora. Não é para encorajar os objetivos do educador e as aspirações e
os sonhos a serem reproduzidos nos educandos, os alunos, mas para originar a
possibilidade de que os estudantes se tornem donos de sua própria história. É assim
que eu entendo a necessidade que os professores têm de transcender sua tarefa
meramente instrutiva e assumir a postura ética de um educador que acredita
verdadeiramente na autonomia total, liberdade e desenvolvimento daqueles que ele ou
ela educa.

A terceira questão, que evidencia a importância do desenvolvimento das atividades práticas nas escolas
conveniadas ao PIBID, promovendo a curiosidade do educando em aprender Química, indicou que as atividades
desenvolvidas nas escolas estão contribuindo para a desmitificação do ensino da Química, pela interação dos
educandos com as atividades. Já que os experimentos dinamizam o ensino e os estudantes passam a
compreender a ciência com outros olhos.

Na última questão foi evidenciado que além da abordagem dos experimentos em sala de aula como discutido,
também é utilizado pelos integrantes do PIBID de Química da UNICAP outros tipos de ferramentas como o uso
de palavras cruzadas, os jogos e os equipamentos tecnológicos. Vale salientar que o educador ao desenvolver
essas metodologias deve sempre buscar trabalhar com o educando de forma com que esse venha a ser um
sujeito participativo, crítico e atuante na sociedade. O professor deve compartilhar com os estudantes
experiências para que ambos aprendam e eliminem a forma vertical de ensino.

Considerações Finais

Reconhecemos que as mudanças no processo de construção de ensino são possíveis. Contudo depende da
responsabilidade profissional e do compromisso social dos professores-formadores engajados com o processo de
profissionalização dos futuros professores. E que a aula de Química pode ser aperfeiçoada na medida em que os
professores e estudantes realizem um trabalho integrado no sentido da transformação da sociedade a partir da
interpretação e compreensão dos diversos fenômenos químicos que ocorrem no dia a dia. É importante trabalhar
a Química a partir do desenvolvimento de metodologias com atividades experimentais, para que os estudantes
aprendam significativamente com autonomia na construção do conhecimento.
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